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روح اهلل قاسمی  |   کارگردان
نویسنده:  مهدی اسدزاده

یخی نبود. پدرش  تو خانواده ی  روح اهلل قاسمی، جنگ فقط یه اتفاق تار
سال های سال تو جبهه های خوزستان جنگیده بود. خیلی از فامیل ها، 
خیلـی از دوسـت های پـدرش، حتـی خیلی از همسـایه ها هنـوز خاطره ها 
و زخم هـای جنـگ رو بـا خودشـون بـه یـادگار داشـتن. بـرای همیـن هـم 
کـه  یـادی در مـورد دفـاع مقـدس می دونسـت. بـا ایـن  روح اهلل چیزهـای ز
بعـد از جنـگ بـه دنیـا اومـده بـود، شـهدای اون سـال ها رو خیلـی خـوب 
کـه بـرای این  می شـناخت. آدم هـای بـزرگ، آدم هـای خالـص، آدم هایـی 
که انگار دیگه هیچ وقت قرار نبود  دنیا بیش از حد بزرگ بودن، آدم هایی 

تکرار بشن. 
کـه رفـت  خـب، دسـت کم روح اهلل قاسـمی این طـور فکـر می کـرد؛ تـا وقتـی 
کـه از جنـس آدم هـای دیروز بودن. کسـانی  غـرب کشـور و کسـانی رو دیـد 
کـه داشـتن بـه دفـاع مقدس شـون ادامـه مـی دادن تـا شـبیه آدم هـای امـروز 

نشن... .
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وایت نبرد »بر بلندای  ر
صخره ها«

به گزارش روابط عمومى  جشنواره تلويزیونى مستند، روح اهلل قاسمى كارگردان مستند »بر 
بلندای صخره ها« درباره فیلمش گفت: اين مستند به بررسى زندگى و شهادت شهید صمد 
بوستانى مى پردازد كه در مبارزه با گروهک های تروريستى كه با حمايت برخى كشورهای 

منطقه و غرب، وارد كشور شده بودند به شهادت رسیده است.

روح اهلل قاسمی
نویسنده:
سهیل  محمودی
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این مسـتند از زبان فرزند شهید 
بوسـتانی کـه در حین عملیات 
داشـته  حضـور  مقـدم  خـط  پشـت  در 
بیسـیم  پشـت  از  را  اتفاقـات  و  اسـت 
دنبـال می کـرده، روایـت می شـود. سـعی 
شـده کـه بـا اسـتفاده از گرافیک و آرشـیو، 
عملیات مقابله سپاه با این گروهک های 
تروریستی که وارد شهر اشنویه شده بودند 

به نمایش گذاشته شود.
قاسـمی دربـاره اثـر جدیـدش تشـریح 
کرد: »بر بلندای صخره ها« عالوه بر زندگی 
گزارشـی هـم از  شـهید صمـد بوسـتانی، 
گروه هـای  فعالیت هـای  و  شـکل گیری 
تروریستی و تجزیه طلب غرب کشور ارائه 

داده است. 
از زمانی که حزب دموکرات کردستان 
و  گرفـت  شـکل  دوم  پهلـوی  زمـان  در 
در  پ.ک.ک  شـکل گیری  بـا  همزمـان 
تشـکیل  جهـت  مبارزاتـی  کردسـتان، 

کردستان آزاد در منطقه را شروع کرد. 
این مستند از آغاز فعالیت این حزب 
تـا حضـور آن در نبردهـای نظامـی غـرب 
کشـور بـا نـام پـژاک را بررسـی کرده اسـت. 

در این تنش هایی که طی سال ها توسط 
گروهک های تجزیه طلب به وجود آمده، 
بسیاری از نظامیان و غیرنظامیان ایرانی 
بـه شـهادت رسـیده اند کـه یکـی از آن هـا 

شهید صمد بوستانی است.
بوسـتانی  صمـد  شـهید  افـزود:  وی 
پاسـداران  سـپاه  وارد  جنـگ،  اوایـل  از 
شـد و بعـد از جنـگ، معـاون فرماندهـی 
سـپاه پاسـداران شـهر اشـنویه کـه یکـی از 
شـهرهای مرزی اسـتان آذربایجان غربی 
اسـت، گردیـد. ایـن مسـتند سـعی کـرده 
تـا روایتـی نظامـی و تاریخـی از عملیاتـی 
که در آن شـهید بوسـتانی حاضـر بوده اند 
و بـه شـهادت رسـیده اند را بـا اسـتفاده از 

گرافیک به تصویر بکشد.
مستند »بر بلندای صخره ها« به تهیه 
کنندگی مهدی مطهر و کارگردانی روح اهلل 
قاسمی در خانه مستند انقالب اسالمی 
تولیـد شـده اسـت و بـا پذیرفتـه شـدن در 
فصـل سـوم جشـنواره تلویزیونـی مسـتند 
در تاریـخ بیسـتم آبان مـاه در قالب برنامه 
جشنواره مستند روی آنتن شبکه مستند 

خواهد رفت.
پوستر  فیلم مستند

»بربلندای صخره ها«
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از  تلویزیونـی  مسـتند  موضـوع 
ابـزار  کنـون،  تا دور  گذشـته ی 
روشنگری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی 
گاهـی  کل مبحثـی آموزشـی و آ و بـه طـور 
از  تلویزیـون  عبارتـی  بـه  اسـت.  دهنـده 
کـه  کنترل شـده اسـت  دیربـاز، رسـانه ای 

در راسـتای تشـریح و اثبـات یـک ایـده و 
بـا  برنامه هایـی  مجموعـه  بـه  دیـدگاه،  یـا 
ایـن  در  مـی آورد.  روی  مرتبـط  مضامیـن 
شـکل های  در  تولیـدات  انـواع  حالـت 
مختلـف از نماهنـگ تـا سـریال یـا حتـی 
و  تـداوم  بـر  کارشناسـی،  گفت وگوهـای 

ی یک ایثار
ّ

وایت عل ر
»بر بلندای صخره ها« ساخته روح اهلل قاسمی

نویسنده: رحیم ناظریان
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مسـتند  دارد.  تمرکـز  عقیـده  یـک  القـای 
تلویزیونی نیز از این قاعده خارج نیسـت 
و بـر انتقـال پیام هـای آموزشـی و فرهنگـی 
کید می کند و اغلب، سـوژه هایی برای  تأ
کـه در  تولیـد مـورد اسـتقبال قـرار می گیـرد 
اکثریِت جامعه، مورد پذیرش و یا این که 
کم بر  تشـریح و القـای دیدگاه سیسـتم حا

مردم باشد. 
بررسـی تفاوت های مسـتند تلویزیونی 
با مستند فیلمیک با معیارهاِی قدیمی، 
تلویزیـون در دهـه  آغـاز دوران  بـه  مربـوط 
ادوار  در  مباحـث  ایـن  و  اسـت،  پنجـاه 
مختلـف بـا رویکردهایـی متفـاوت طـرح 
شـد؛ امـا امـروزه بـا ورود به عصـر دیجیتال 
تولیـِد  فراینـد  و  سـبک تر  دوربین هـای  و 
از  مؤلفه هـا  برخـی  همچنـان  راحت تـر، 
باقـی  آثـار  بعضـی  در  تلویزیونـی  مسـتند 

مانده است. 
در هـر حـال، امـروزه مسـتند تلویزیونـی 
و  فرهنگـی  کارکـرد  همـان  همچنـان 
و  دارد  را  خـود  مشـخص  اجتماعـِی 
کید  تولیدکنندگان این آثار در وهله اول تأ
و  نمی گذارنـد  سـینمایی  جنبه هـای  بـر 
زبـان و بیـان سـینمایی برایشـان اولویـت 
موضـوِع  بـه  ابتـدا  در  بلکـه  نیسـت، 

مشخصی که دارای اقبال عمومی و پیاِم 
اجتماعـی یـا سیاسـی یـا فرهنگـی تعیین 
شـده اسـت، می پردازند. در چنین آثاری 
آنچـه از آغـاز تـا پایـان اثـر، بیـش از باقـی 
جنبه ها خودنمایی می کند، شـاعرانگی 
کیـد بـر جذابیت هـای بصری قـاب و  یـا تأ
تصویر یا سوژه نیست؛ بلکه محتوا، پیام 
و این که چگونه این پیام بیش از پیش بر 
مخاطـب تأثیـر بگـذارد، دارای ارجحیت 
است. البته امروزه تفکیک این دو گونه یا 
دقیق نیسـت و یا این که اساسـًا معیاری 
بـرای جداسـازی آن دو وجـود نـدارد چـرا 
کـه آنچـه بـه عنـوان معیـار، در دهـه پنجـاه 
برای تفکیک وجود داشت و بیشتر حول 
محـور تکنولـوژِی تولیـد و یـا شـیوه پخـش 
می چرخیـد، امـروزه یـا بـا یکدیگـر تلفیـق 
شده اند یا این که کارکرد خود را از دست 
داده انـد؛ اما همچنان اصطالح تلویزیون 
بر نوعی از مستند باقی مانده و همچنان 
پدیدارشـناختی اش  اصـول  راسـتای  در 

قرار دارد.
مسـتند »بـر بلنـدای صخره هـا« روایتی 
و شـهادت یکـی  زندگـی  از  مـو شـکافانه 
کشـور اسـت  از فرماندهـان نظامـی غـرب 
بـه آنچـه مسـتند در اختیـار  بـا توجـه  کـه 

مستند »بر بلندای 
صخره ها« روایتی 

مو شکافانه از 
زندگی و شهادت 

یکی از فرماندهان 
نظامی غرب 

که  کشور است 
با توجه به آنچه 
مستند در اختیار 
ما قرار می دهد، 

متخصص مبارزه با 
جدایی طلبان و 

عناصر ضدانقالب 
بود.
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بـا  مبـارزه  متخصـص  می دهـد،  قـرار  مـا 
جدایی طلبان و عناصر ضدانقالب بود. 
عنصـر بسـیار مهـم در کالبد شـکافی این 
مستند، شکل روایت آن است اما می توان 
مؤلفه هـا و معیارهـای مسـتند تلویزیونـی 
کـه در راسـتای بیـان یـک عقیـده ودیدگاه 
بـه روشـنی دیـد. فیلـم  را در آن  قـرار دارد 
بـه دوبخـش  کلـی  در یـک تقسـیم بندی 
موضوعی و فردی قابل جداسازی است. 
و  گروه هـای جدایی طلـب  اول، موضـوع 
ضدانقالب و دوم سرگذشت یک نظامی 
شـهید و معرفـی او. بخـش اصلـی فیلم به 
همین مورد دوم اختصاص دارد و مستند 
کـه  کاراکتـری دارد  سـعی در شناسـاندن 
در یـک جغرافیـا، رشـادت هایی داشـته و 
ایـن که قصـد اصلی فیلم نیز بیان همین 

رشادت ها است.
بنابرایـن از نظر محتوایی می توان نگاه 
بی طرفانـه ای را بـه فیلمسـاز نسـبت نـداد 
او را در راسـتاِی تشـریح و  و تمـاِم تـالش 
کاراکتر نظامی مثبت قلمداد  تفهیم یک 
گروه هـای  بـر  پرداختـن  سـویی  از  و  کـرد 
فیلـم  دیگـر  موضـوع  نیـز  جدایی طلـب 
که فیلمسـاز در قبال آن نیز موضع  اسـت 
از  شـیوه  ایـن  در  دارد.  مشـخص  کامـال 
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کاراکتـر  یـک  معرفـی  کـه  مستندسـازی 
حماسـی که دارای ارزش های میهنی نیز 
هسـت و هـدِف تولیـد، بـر پایـه ارج نهادن 
بی شـک  اسـت،  شـخصیتی  چنیـن  بـر 
نمی تـوان در حیـن تولیـِد اثـر از فیلم سـاز، 
در  و جسـت وجو  کالبـد شـکافی  انتظـار 
حاشـیه هـای دیگـر داشـت. پـس از تولید 
و پخش، مخاطب نیز از همان پالن های 
می شـود  نزدیـک  اثـر  فضـای  بـه  ابتدایـی 
و رویکـرد آن را درک می کنـد. مسـتندی 
اطالع رسـانی  و  آموزشـی  سـویه ی  کـه 
و  اسـت  اصـل  گاهی بخشـی اش،  آ و 
جنبه های زیبایی شناختی را در اولویت 

دوم دارد.
کـه نـگاه مثبـت بـر سـوژه توسـط  حـاال 
تولیدکننده مشخص می شود و همچنین 
شـاهد  بـود  خواهـد  مطمئـن  مخاطـب، 
ارزشـی  کاراکتـری  بیوگرافـی  از  گاهـی  آ
اسـت، یقینـًا عناصر جذابیـت دهنده به 
فیلـم، در دو مقولـه چگونگـی وقـوع ماجـرا 
و چرایـی آن اسـت! بـه عبارتـی مخاطـب 
منتظر است ببیند داستاِن رشادت های 
آن کاراکتـر چگونـه به سـرانجام می رسـد و 
سرنوشـت او چـه می شـود و نکتـه مهم تـر 
روایـت و سـویه  نظـر فیلمیـک، شـکل  از 

هنرمندانه اثر است.
گفتـه شـد عنصـر بسـیار  همان طورکـه 
مهم در کالبد شکافی مستند »بر بلندای 
صخره هـا« شـکل روایـت در آن اسـت. بـه 
عبارتـی موضـع فیلم سـاز و مخاطبـش در 
مواجهه با سوژه، مشخص است و صرِف 
را  نیـز سـویه های هنـری  بـر ماجـرا  کیـد  تأ
ماجـرا  ایـن  کـه  چـرا  نمی کنـد  مشـخص 
بـه شـکل واقعی تـر در جهـان بیـرون وجـود 
داشته و فیلم فقط روایتی جزئی از زندگی 
واقعـی اسـت؛ بنابرایـن آنچه برای بررسـی 

باقی می ماند، فرم روایت است. 
ایـن  روایـت  در  توجـه  قابـل  تکنیکـی 
مسـتند اتفاقا می افتد و آن اینکه در طول 
فیلمـی که زمـان روایی اش بیش از پنجاه 
دقیقـه اسـت، کارگردان تـالش می کند در 
حیـن روایت از کلمه شـهید بـرای کاراکتر 
اصلـی فیلـم، در جهـت لـو نـدادِن پایـان 
ماجـرا اسـتفاده نکنـد. عـدم بیـان رویـداد 
طـول  در  بوسـتانی  صمـد  شـدِن  شـهید 
فیلـم  اعظـم  بخـش  وقتـی  هـم  آن  فیلـم، 
گفتگوهایـی از یـاران و شـاهداِن زنـده  را 
کار سـختی  نظـر  بـه  پـر می کنـد،  رویـداد 
در  بلکـه  نریشـن،  در  تنهـا  نـه  می نمایـد. 
کالم افـراد حاضـر در مسـتند نیـز تـا بخـش 

همان طورکه گفته 
شد عنصر بسیار 

کالبد  مهم در 
شکافی مستند »بر 
بلندای صخره ها« 
شکل روایت در آن 

است.
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پایانـی فیلـم، موضـوع شـهادت یـا حتـی 
»بوسـتانی«  بـرای  شـهید  صفـت  اطـالق 
کـه  کار نمـی رود تـا سـکانس های آخـر  بـه 
اختصاص به نحوه شهادت دارد لو نرود. 
نکتـه ی  تکنیـک،  ایـن  بـا  تعلیـق  حفـظ 
درخشان روایت در »بربلندای صخره ها« 
تفکیـک  نظمـی  دارای  روایـت  سـت. 
در  واقعـه  جوانـب  همـه  تـا  اسـت  شـده 
بخش هایـی مشـخص بررسـی شـود. مـی 
تـوان بـه صـورت کلـی ایـن فیلم را بـر چهار 

بخش کلی تقسیم کرد: 
بخـش  در  مقدمـه:  اول،  بخـش 
و  شـکل گیری  نحـوه  فیلـم،  از  آغازیـن 
کردهـا  جدایی طلبانـه  مبـارزات  تاریـخ 
بیـان می شـود. پیـروزی انقـالب ایـران در 
سـال ۵۷ و تصـرف پـادگان ارتـش، تنهـا 
حـزب  توسـط  انقـالب  از  پـس  روز  یـک 

غـارت  و  تصـرف  کردسـتان،  دموکـرات 
پادگان سنندج در یک ماه پس از انقالب 
توسط این حزب و مسلح شدن آنان با ۶ 
هـزار قبضه سـالح حاصل از ایـن رویداد، 
ماجـرای اوجاالن در ترکیه و شـرح مواضع 
استقالل طلبانه او و نهایتًا دستگیری اش 
نحـوه شـکل گیری  آن،  بعـدی  و عواقـب 
کـه هدفـش تشـکیل  گـروه پـژاک در ایـران 
کردسـتان واحـد در مرزهـای ترکیـه،  یـک 

ایران، عراق و سوریه بود.
بخـش اول مسـتند کـه بیشـتر تاریخـی 
گفتـار متـن  از تصاویـر آرشـیوی و  اسـت 
بـرای  اسـت  مقدمـه ای  و  گرفتـه  شـکل 
بخش هـای بعـدی تـا مخاطـب از بنیان، 
ماجـرا را بدانـد و نهایتًا همه این ها معرفی 
کاراکتر محوری مستند را کامل تر می کند. 
مبـارزات  بـه  بخـش  ایـن  دوم:  بخـش 
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کسـازی  پا و  پـژاک  کردهـای  بـا  نظامـی 
ک ایران  مناطقی که جدایی طلبان در خا
بدان دست یافته اند، می-پردازد. در این 
بخـش کـم کـم کاراکتر صمد بوسـتانی به 
یـک  و  می شـود  معرفـی  یارانـش  واسـطه 
بـه  کسـازی  پا بـرای  مشـخص  عملیـات 
عنوان روایت اصلی شـرح داده می شـود. 
شـکل کار در این بخش، بازسـازِی وقایع 
گفتگـو بـا شـاهدان و  بـه صـورت انیمـه، 
نریشـن پیـش مـی رود. همچنـان در ایـن 
کـه بـه عبارتـی  بخـش طوالنـی از مسـتند 
تشـکیل  را  اثـر  روایـی  سـاختار  میانـه 
بـه  بوسـتانی  صمـد  دقـت  بـا  می دهـد، 
عنوان شهید معرفی نمی شود. عملیاِت 
و  می رسـد  پایـان  بـه  موفقیـت  بـا  نمونـه 
صمـد بوسـتانی سـربلند از ایـن ماجـرا بـا 
گهـان ایـن  پیـروزی بیـرون می آیـد. امـا نا
روایـت، قطـع و ماجرایـی دیگر شـرح داده 

می شود. 
بخـش سـوم: یـک رویـداِد انسـانی و نـه 
نظامـی روایـت مـی شـود. صمد بوسـتانی 
دور  روسـتایی  در  کـه  آبسـتن  زنـی  بـه 
افتاده، نیاز مبرم به کمک داشت کمک 
می کنـد. در کوهسـتان برفـی تـا پـای مرگ 
کـرده  زایمـان  کـه  زنـی  تـا  تـالش می کنـد 

است را به بیمارستان برساند. این حادثه 
در شـهرت و محبوبیـت بیشـتر بوسـتانی 
در غرب کشور بیش از پیش تأثیر داشت. 
در  او  شـهادت  نحـوه  چهـارم:  بخـش 
سـال ۹۵ کـه در درگیـری با پـژاک در نقطه 
صفـر مـرزی شـمال غرب در شـهر اشـنویه 

روی داد.
روایـت  کالبدشـکافی  ایـن  نتیجـه 
مسـتند »بـر بلندای صخره هـا« و تفکیک 
اثـر بـه بخش هـای اشـاره شـده، دسـتیابی 
ی اسـت. به عبارتی چنین 

ّ
بر رابطه ای عل

کـه تنهـا قابلیـت  روایتـی در اثـر مسـتندی 
کاراکتـر  آن در حالـت عـادی، شـرح یـک 
نظامـی اسـت و جذبـه آن، سلحشـورِی 
فردی ایثارگر است، نوع برخورد مخاطب 
مفهـوم  الصـاِق  می کنـد.  متفـاوت  را 
یـت، بـر رویـداِد اصلـی، توانسـته اثـر را 

ّ
عل

از حالـت کلیشـه رایـج در چنیـن آثار یک 
طرفـه ای، برهانـد. مقدمـه ی فیلـم، رابطـه 
دیگـر  بخش هـای  بـرای  معلولـی  و  ـی 

ّ
عل

تعریف می کند و این رابطه در سه بخش 
دیگـر نیـز حفـظ مـی شـود. ایـن در حالـی 
اسـت کـه همـان عنصـر تعلیقـی و پنهـان 
نمودن کلمه شهید، دلیل بسط همه این 

عوامل است.
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